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Tiivistelmä 
Luontokato aiheuttaa vakavan uhan koko biosfäärille. Nykyään maapallolla kuolee päivittäin n. 200 
lajia sukupuuttoon ja ennusteiden mukaan tilanne huononee entisestään tulevaisuudessa. Luonto-
kadon kehityksestä on varoitettu vuosia ja viime vuosina asia on noussut yhä useamman tutkimuk-
sen ja sanomalehtiotsikon aiheeksi. Hallitus on tehnyt esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi (HE 
76/2022) joka on tarkoitus astua voimaan kesällä 2023. Uusi luonnonsuojelulaki mahdollistaa 
luontohaittojen vapaaehtoisen ekologinen kompensaatio ja joidenkin luontotyyppien suojelun.  
 
Tämä kandidaatintyö on tehty kirjallisuuskatsauksena ja se kokoaa yhteen luontohaittojen kompen-
soimiseen tarvittavaa perustietoa, joka voi olla hyödyksi maisema-arkkitehdin työssä. Lisäksi työ 
avaa sitä, mitä haitta- ja hyvitysalueesta täytyy tietää ennen kompensaation arvioimista ja millaisia 
kompensaatiomenetelmiä hyvitysalueella on mahdollista suorittaa. Työssä esitetään tärkeimmät 
termit ja käsitteet. Lisäksi työssä on käyty läpi tärkeimmät ekologisen kompensaation suorittami-
seen selvitettävät asiat ja esitetään kompensaation perusperiaatteita. Työssä esitellään työn kan-
nalta olennaiset osat Suomen luonnonsuojelun valtiollisten sopimusten historiasta ja esitetään vi-
reillä oleva luonnonsuojelulaki osana sopimusten jatkumoa. 
 
Kirjallisuuden mukaan ekologinen kompensaatio ei toimi luontohaittojen torjumisessa yksikseen. 
Ekologinen kompensaatio on osa neliportaista lievennyshierarkiaa. Lievennyshierarkia määrittelee 
ympäristöhaittoja vähentävien toimenpiteiden prioriteettijärjestyksen: se ohjaa välttämään, mini-
moimaan ja ennallistamaan luontohaittoja ennen kompensoimista. Vaikka lievennyshierarkian 
kolmella ensimmäisellä portaalla luontohaittoja voidaan vähentää merkittävästi, kaikki haitat saa-
daan katettua vasta kompensaatiolla. Luontohaittoja hyvittävä ajattelumalli tulee ottaa projektissa 
läpileikkaavaksi teemaksi jo ennen projektin alkua. Näin kompensoitavaa jää mahdollisimman vä-
hän. Mikäli haitat ylikompensoidaan, tilaa pidetään luontopositiivisena — luonto jää loppujen lo-
puksi voitolle.  
 
Työn edetessä huomattiin, että aiheen termistö on osin epäjohdonmukaista ja joillekin käsitteille 
tarvittaisiin suomenkielinen termi. Työssä otetaan kantaa termistön yhdenmukaistamiseen. Kandi-
daatintyön lopussa on pohdiskeleva kappale, joka avaa asiaa maisema-arkkitehdin ammattikuvan 
kannalta. Maisema-arkkitehdeilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa luontohaitan muodostumi-
seen ja siksi on tärkeää omaksua luontopositiivinen ajattelumalli luontohaittojen minimoimiseksi.  
 
 
Avainsanat  Luontopositiivisuus, mitigaatiohierarkia, lievennyshierarkia, ekologinen kompensaa-
tio, kokonaisheikentymättömyys, luontotyyppi, luontotyyppihehtaari, luonnonsuojelulaki 
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Kuva 1. Ehdotus globaaliksi tavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden elpymiselle Montrealin 
luontokokoukseen COP15 (mukaillen Nature positive 2022.)
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1. Johdanto

Maapallon historian aikana maapallolla elänyt 
arviolta neljä miljardia lajia. Näistä lajeista 99 % 
hävinnyt historiaan sukupuuton seurauksena. 
Miljardien vuosien aikajänteellä sukupuutto on 
varsin normaali tapahtuma. Verrattuna kenot-
sooiseen aikakauteen, eli viimeiseen 65 miljoo-
naan vuoteen, nykyinen sukupuuttojen vauhti 
on kuitenkin 100—1000 kertainen ja ennusteen 
mukaan sukupuuttojen vauhti kiihtyy tuleval-
la vuosisadalla entisestään. Massasukupuutoksi 
kutsutaan tilannetta jossa 75 % lajeista kuolee 
sukupuuttoon. Jos jatkamme nykyistä kehitys-
kulkua, arvion mukaan saavutamme tuon mas-
sasukupuuton rajan 200–500 vuoden kuluttua. 
Tutkijat ympäri maailman ovat asiasta yksimieli-
siä: luontokato aiheuttaa ihmiselle vakavan uhan. 

Päättäjät eivät kuitenkaan seiso toimettomi-
na uhan edessä. Joulukuussa 2022 pidetään jo 
vuosia odotettu Montrealin luontokokous COP15. 
Kokouksen tavoitteena on sopia kehyksestä, jolla 
luontokato pysäytetään ja luonnon monimuotoi-
suuden tilaa saadaan kohennettua. Tavoitteena 
on siis luontopositiivisuus – tila, jossa ihmisen 
toiminta tuottaa sekä ekologisesti, sosiaalisesti 
että taloudellisesti enemmän hyötyä kuin hait-
taa. Kiinteänä osana luontopositiivisuuteen liittyy 
mitigaatio- eli lievennyshierarkia. Lievennyshie-
rarkia ottaa kantaa siihen, miten luontoarvojen 
häviämisen kanssa tulee toimia jo luontohaittaa 
aiheuttavan projektin suunnitteluvaiheessa. Kun 
luonnon monimuotoisuuteen kohdistuu haittaa, 
lievennyshierarkia määrittää millaisilla toimenpi-
teillä vahinkoa tulee ehkäistä: 1) vältä, 2) minimoi, 
3) ennallista, 4) kompensoi. 

Nykyisellä säätelyllä ja lainsäädännöllä luon-
topositiivista tilaa on vaikea saavuttaa. Luonto-
positiivisuuden yhtenä tärkeimpänä työkaluna 
on ekologinen kompensaatio. Hallituksen esityk-
sessä (HE 76/2022) uudeksi luonnonsuojelulaiksi 
ehdotetaan luonnonsuojelulakia muutettavaksi 
siten, että siinä otetaan käyttöön vapaaehtoinen 
ekologinen kompensaatio. Tämän tavoitteena 
on kokonaisheikentymättömyys. Tämä tarkoittaa 
sitä, että ympäristölle aiheutettu haitta hyvite-
tään vähintään täysimääräisesti. Laissa esitetty 
kompensaatiorekisterin käyttöönoton tarkoitus 
olisi tehdä kompensaatiosta avointa ja julkista. 

Lisäksi lakiin kirjattu heikennys- ja hävittämis-

kielto on pysyvä — nyt suojeltua ei voi saa huo-

menna tuhota.

Tämä kandidaatintyö pyrkii vastaamaan ky-

symykseen ”mitä tarkoittaa kokonaisheikenty-

mättömyyden periaate”. Lisäksi kandidaatintyö 

pyrkii avaamaan vireillä olevan luonnonsuoje-

lulain ekologisen kompensaation käyttöönoton 

periaatteita ja avaaman tärkeimpiä termejä. 

Tämä kandidaatintyö pyrkii antamaan koko-

naiskuvan luontopositiivisuudesta ja kokonais-

heikentymättömyydestä ekologisen kompen-

saation kontekstissa ja avaamaan tärkeimpiä 

näihin liittyviä käsitteitä. Lisäksi työ pyrkii taus-

toittamaan luontokatoa ja sen pysäyttämisen 

sääntelyä. Kandidaatintyö pohtii myös maise-

ma-arkkitehdin roolia ja mahdollisuuksia tässä 

murroksessa.

Työn ensimmäisessä luku on tämä johdanto-

teksti. Toisessa luvussa tarkastellaan luontokatoa 

sekä globaalisti, että Suomen mittakaavassa. Lu-

vussa esitellään myös luontokadon tärkeimmät 

syyt. Kolmannessa luvussa taustoitetaan Suo-

men allekirjoittamia kansainvälisiä sopimuksia 

lajien-, luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyen 

ja esitetään nykyiset biodiversiteettiä suojelevat 

sopimukset osana ympäristönsuojelun jatku-

moa. Tässä luvussa lukijalle avataan lisäksi plane-

taarisia rajoja määrittelevästä mittaristosta, joka 

mahdollistaa samanaikaisesti sosiaalisesti, oi-

keudenmukaisen ja ekologisesti kestävästä luon-

nonvarojen kuluttamisen. Neljännessä luvussa 

esitellään kokonaisheikentymättömyyden teo-

reettinen kehys, lievennyshierarkian käyttö ja tär-

keimmät ekologiseen kompensaation käyttöön-

otossa läpikäytävät päätökset. Luku avaa myös 

kokonaisheikentymättömyyden termistöä ja kä-

sitteistöä. Luvun lopussa esitellään periaatteen 

tasolla konkreettisia kompensoimisen keinoja. 

Viimeinen kappale sisältää omaa pohdintaani ai-

hepiiristä ja siitä miksi tämä kaikki on mielestäni 

olennaista maisema-arkkitehdin työn kannalta.
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2. Luontokadon kalvakat kasvot

Yksittäisen ihmisen silmin maailma on iso ja lopu-
ton. Meri on näyttää rajattomalta ja korkeimmat 
vuoret pistävät taivaasta läpi. Meitä ihmisiä asuu 
maapallolla yhteensä noin 8 miljardia ihmistä 
ja jos olisimme jakaantuneet tasaisesti, neliöki-
lometrillä olisi 22 henkilöä – jokaiselle ihmiselle 
on siis noin 4 hehtaaria maata. Maailmanpankin 
mukaan yli puolet ihmisistä asuu kaupungeissa, 
mutta kaupungit peittävät vain 1 % maapallon 
pinta-alasta. Miten on mahdollista, että ihminen, 
joka elää näin harvassa maapallolla, muuttaa 
ekosysteemejä ja aiheuttaa luontokatoa?

Kansainvälinen luontopaneeli tunnetaan lyh-
teellä IPBES, Intergovernmental science-policy 
Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. 
IPBES on hallitustenvälinen sekä politiikan että 
tieteen alueella operoiva riippumaton YK:n rin-
nalla toimiva itsenäinen elin. Yleisesti voi sanoa, 
että IPBES on raportoinut ihmisen toiminnan 
vaarantavan luonnon hyvinvointia ja ekosystee-
mipalveluita. Osin seuraukset ovat korvattavassa, 
osin seuraukset on korvaamattomia. On tärkeä 
ymmärtää, että ihmisen kyky selviytyä maapal-
lolla riippuu luonnon tuottamista ekosysteemi-
palveluista. (Brondízio et al., 2022.)

IPBES:n mukaan on selvää, että ihmisen toi-
minta aiheuttaa luontokatoa. Luontokato on 
luonnon monimuotoisuuden heikentymistä. 
Sitä tapahtuu kaikilla monimuotoisuuden tasoil-
la: elinympäristöissä, lajitasolla ja lajien sisäisen 
vaihtelun tasolla. Uusimmassa IPBES raportissa 
vuodelta 2022 luetellaan myös toisenlaisia esi-
merkkejä luonnon heikkenemisestä: Ekosystee-
mien määrä ja laatu ovat heikentyneet, lajien 
sukupuuttoriski on kasvanut, ekologiset yhteisöt 
ovat vähentyneet, villeinä elävien nisäkkäiden 
yksilömäärä on laskenut ja alkuperäsiväestöjen 
sekä paikallisyhteisöjen luonto on heikentynyt. 
(Brondízio et al., 2022.)

Tämä on seurausta siitä, että ihminen hei-
kentää merkittävästi ekosysteemien ja biodi-
versiteetin tilaa. Verrattuna vuoden 1970 tasoon 
globaalisti sadot ovat kolminkertaistuneet ja 
metsää kaadetaan noin 45 % enemmän. Suuret 

muutokset maankäytössä ovat muuttaneet eko-
systeemien säätelykykyä ylläpitäviä ekosysteemi-
palveluita. Arviointiraportissa tunnistettiin 18 täl-
laista säätelevää ekosysteemipalvelua ja niistä 14 
oli heikentynyt. (Brondízio et al., 2022.)

Globaalisti luontokato johtuu mm. lajien 
liiallisesta käytöstä, ilmastonmuutoksesta, saas-
teista, vieraslajeista ja elinympäristöjen tuhoutu-
misesta. Pohjimmiltaan syytä näihin on ihmisen 
toiminnassa ja ihmisen toiminnalla luontokatoa 
voitaisiin myös estää huomattavasti. Metsästäm-
me ja kalastamme luonnonvaraisia lajeja kestä-
mättömän paljon (Brondízio et al., 2022). Ihmisen 
aiheuttama ilmastonmuutos aiheuttaa useille 
lajeille liian nopean elinympäristön muutoksen 
– niin nopean, että lajilla ei ole evolutiivisesti mi-
tään mahdollisuuksia sopeutua muutokseen 
(Brondízio et al., 2022). Lisäksi ruoan tuotanto on 
globaalisti todella merkittävä maankäytön ajuri. 
Noin 80 % kaikesta maatalouden maankäytöstä 
liittyy lihan ja maidon tuotantoon (Brondízio et 
al., 2022). Kaiken kaikkiaan vaurastuminen ja siitä 
johtuvan kulutuksen kasvun on todettu olevan 
tärkein luontokatoa nopeuttava tekijä. (Wilting 
et al., 2017).

Viimeisinä vuosikymmeninä Ilmastonmuu-
toksen torjunta on ollut voimakkaasti esillä mut-
ta luontokadon pysäyttämisen tarpeellisuuteen 
on herätty laajemmin vasta viime vuosikym-
menenä. Ilmiötä kuvastaa mm. tärkeiden YK:n 
alaisten paneelien perustaminen. Hallitustenvä-
linen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) perustet-
tiin vuonna 1988 ja Hallitustenvälinen luonnon 
monimuotoisuus- ja ekosysteemipalvelupaneeli 
(IPBES) vuonna 2012. Pohjimmiltaan ilmaston-
muutoksella ja luontokadolla on kuitenkin sama 
juurisyy: Ihmisen toiminta maapallolla myötä-
vaikuttaa molempien ongelmien etenemiseen 
(Brondízio et al., 2022). Samasta alkusyystä huoli-
matta, samat lääkkeet eivät aina kuitenkaan auta 
molempiin ongelmiin (JYU.Wisdom, 2019). Esim. 
yksilajinen metsä voi saada aikaa suuren hiiliva-
raston, mutta yksilajisuus ei edistä luonnon mo-
nimuotoisuutta

2. 1  Globaali luontokato 
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2. 2  Luontokato Suomessa

Luontokato on globaali ilmiö, mutta samalla se on 
myös hyvin paikallinen. Luontokatoa ilmenee siis 
monissa mittakaavoissa. Yhdeksästä suomalai-
sesta lajista yksi on vaarassa kuolla sukupuuttoon 
suomen rajojen sisäpuolella, linnuilla sukupuutto 
uhkaa jo kolmannesta (Kontula & Raunio, 2018). 
Suomalaisten metsien talouskäyttö on ajanut 
yli 700 lajia uhanalaisuuteen ja metsäisistä 70 % 
luontotyypeistä on uhanalaisia (Kontula & Raunio, 
2018). Jos elinympäristöjen tilaa vertaa luonnonti-
laiseen, suomalaisten elinympäristöjen tila on hei-
kentynyt noin 60 %. (Kotiaho et al., 2015). 

Kuva 2. Suomessa esiintyvien uhanalaisten lajien elinympäristöt  
(mukaillen Hyvärinen et al., 2019.)
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Suomalaista metsänhoitoa syytetään usein 
kotimaisesta luontokadosta. Syy ei ole yksi met-
sänhoidon, muita syitä on mm. soiden ojittami-
nen, perinnemaisemien häviäminen, virtavesien 
patoaminen ja veden laatu (Suomenluonnon-
suojeluliitto, 2022). Kuten edellä mainittiin kulu-
tukseen kasvusta globaalisti, myös kotimaisessa 
kontekstissa etenkin vaurastumisesta johtuva 
kulutuksen kasvu on tunnistettu suureksi ympä-
ristöä uhkaavaksi tekijäksi (Syke, 2022).



3. Me, luonto ja kato

Joulukuussa vuonna 2012 Jyrki Kataisen hallitus 
vahvisti periaatepäätöksen Suomen luonnon 
monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
strategiasta vuosiksi 2012–2020. Päätös tähtä-
si korkealle: päätöksessä visioitiin, että vuoteen 
2020 mennessä Suomen luonnon monimuotoi-
suuden köyhtyminen on pysäytetty ja vuoteen 
2050 mennessä luonnon monimuotoisuuden 
suotuisa tila ja ekosysteemipalvelut on varmis-
tettu (Valtioneuvosto, 2012). Myöhemmin päätös 
paljastui kuitenkin luonnonsuojelun paperitii-
keriksi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoi-
minnan selvityksessä todettiin, että vuonna 2020 
monimuotoisuuden kehityssuunta oli edelleen 
heikkenevä (Auvinen et al., 2020). Useita laajoja 
toimenpiteitä oli jäänyt kokonaan käynnistämät-
tä (Auvinen et al., 2020). Selvityksessä arvioitiin 
syyksi epäselvät vastuut ja riippuvuus biodiversi-
teettityön ulkopuolisista prosesseista (Auvinen et 
al., 2020).

Yritys biodiversiteetin suojelemiseksi yritys ei 
ollut ensimmäinen. Suomi on ratifioinut useita 
biodiversiteettiä suojelevia kansainvälisiä sopi-

muksia. Vuonna 1968 Suomi liittyi kansanvälisen 
luonnonsuojeluliiton (IUCN) jäseneksi (Ympäris-
töministeriö, 2022), ja vuonna 1974 Suomi ratifioi 
kosteikkoja ja vesilintuja suojelevan Ramsar-so-
pimuksen. (SopS 3/1976). Suomi allekirjoitti 
uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kansainvälistä 
kauppaa rajoittavan CITES-sopimuksen vuonna 
1973, sopimus astui Suomen osalta voimaan 1976 
(Sops 45/1976). Suurien merinisäkäskantojen 
taantumiseen havahduttiin 1960-luvulla ja vuon-
na 1983 Suomi allekirjoitti valaiden pyyntiä rajoit-
tavan yleissopimuksen (SopS 9/1983).

Kun aiemmat sopimukset keskittyivät lajien 
suojeluun, Suomen 1986 allekirjoittamassa Ber-
nin sopimuksessa otettiin huomioon kasviston 
ja eläimistön lisäksi niiden elinympäristön suoje-
lu (SopS. 29/1986). Suomen vuonna 1988 ratifioi-
massa Bonnin sopimuksessa sovittiin muuttolin-
tujen ja muiden maasta toiseen siirtyvien lajien 
suojelusta (SopS 62/1988). Bonnin sopimukseen 
kuuluu kiinteästi alasopimukset, joita Suomi 
on ratifioinut yhteensä kolme: lepakkojen suo-
jelusopimus EUROBATS, Afrikan ja Euraasian 

3.1 Katsaus kotimaisen monimuotoisuuden suojelun historiaan 
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Kuva 3. Keskeisiä luonnonsuojeluun liittyviä kansainvälisiä sopimuksia.
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muuttavien vesilintujen suojelusopimus AEWA 
ja Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suo-
jelusopimus ASCOBANS (Convention on Interna-
tional Trade in Endangered Species of Wild Fau-
na and Flora, 1974).

Suomi allekirjoitti 1992 Rio De Janeiros-
sa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen. 
Eduskunta hyväksyi sopimuksen vuonna 1994 ja 
se astui voimaan saman vuoden syksyllä. (SopS 
78/1994) YK:n biodiversiteettisopimus määritte-
li biologisen monimuotoisuuden arvokkaaksi ja 
määrittelee, että sen suojelu kuuluu koko ihmis-
kunnalle. Tavoitteena on luonnonvarojen kestävä 
käyttö, kasvi- ja eläinlajien suojelu sekä geeniva-
rojen saatavuudesta koituvien hyötyjen oikeu-
denmukainen ja tasapuolinen jako. Kyseessä 
on keskeisin biodiversiteettiä turvaava sopimus. 
(Ympäristöministeriö, 2022a.)

Maisema-arkkitehtuurin näkökulmasta mer-
kittävää on myös vuonna 2006 ratifioitu euroop-
palainen maisemayleissopimus.  Sopimus ohjaa 
lainsäädäntöä siten, että maisemien arvo kult-

tuuri- ja luonnonympärille otetaan huomioon. 
Sopimuksessa maiseman merkitys ihmisen hy-
vinvoinnille on keskeisessä roolissa ja asukkailla 
tulee olla mahdollisuus osallistua maisemaa kos-
kevaan suunnitteluun. (SopS 78/1994.)

Osana Euroopan unionia Suomi alle-
kirjoitti 2010 myös biologista monimuo-
toisuutta koskevan päätöslauselman, jos-
sa todettiin: [Euroopan parlamentti, joka]  
1) on syvästi huolissaan ihmisen aiheuttaman 
biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen 
erittäin nopeasta tahdista, sillä jos se jatkuu sa-
manlaisena kuin viime vuosikymmeninä, luonto 
köyhtyy pahasti ja vahingoittuu peruuttamatto-
masti vuoteen 2050 mennessä, ja korostaa, että 
toimivat ekosysteemit ovat eloonjäämisemme 
edellytys; 2) korostaa, että biologinen monimuo-
toisuus on tärkein indikaattori ympäristön hy-
västä tilasta; […]. (Euroopan parlamentin päätös-
lauselma, 2010.)

EU:n biodiversiteettiä koskeva strategia  jul-
kaistiin vuonna 2012 nimellä ”Luonnonpääoma 
elämämme turvaajana: luonnon monimuotoi-
suutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020” 
(Euroopan parlamentin päätöslauselma, 2012). 
Tämän EU-lainsäädännön mukaisesti Suomen 
hallitus teki periaatepäätöksen, johon viitattiin 
tämän luvun alussa. (Valtioneuvosto, 2012.) 

Suomi on ollut aktiivinen ja liittynyt ensim-
mäisten joukossa kansainvälisiin ympäristönsuo-
jelussopimuksiin. Nämä sopimukset ovat usein 
todettu tarpeellisiksi ja tehokkaiksi. Esimerkiksi 
onnistuneesta lajisuojelusta voi mainita esimer-
kiksi merikotkan. Merikotkapareja oli Suomessa 
vuonna 1973 vain 35 kappaletta, nekin ympäris-
tömyrkkyjen takia lähes lisääntymiskyvyttömiä 
(WWF). Vuonna 2018 Suomen merikotkat saivat 
yhteensä jo 450 poikasta (WWF). Merikotkan tila 
on siis edistynyt merkittävästi. Luontokato on 
kuitenkin niin laaja kokonaisuus, että sitä ei pys-
tytty ratkaisemaan yhdellä Jyrki Kataisen halli-
tuksen periaatepäätöksellä 2012.  
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Kuva 4. Planeetan rajat ja ylitykset eri osa-alueilla. Tämän kandidaatintyön kannalta olennaisin  
lohko on  vasemmalla E/MSY (extinction per million species per year) 
(mukaillen Stockholm Resilience Center, 2022.)

Nyt Suomi on sitoutunut EU:n uuteen biodiver-
siteettistrategiaan, joka tähtää vuoteen 2030 
(Euroopan komissio, 2021). Tässä uudessa biodi-
versiteettistrategiassa on merkittäviä konkreetti-
sia tavoitteita: pyrkimyksenä on saada 30 % EU:n 
maa- ja merialueista suojelun piiriin ja näistä yksi 
kolmannes tiukkaan suojeluun. Lisäksi strate-
giassa on tavoitteena vähentää torjunta-ainei-
den käyttöä sekä siirtää 25 % maatalousmaista 
luonnonmukaiseen viljelyyn. Nämä ja monet 
muut toimenpiteet jäsenmaiden täytyisi päättää 
vuoden 2023 loppuun mennessä.  

YK:n biodiversiteettistategia ”Towards the vi-
sion 2050 on biodiversity: living in harmony with 
nature” tähtää vuoteen 2050. Tavoitteena siinä 
on nostaa maapallon suojelualueiden määrä 
asteittain 30 %:iin. Tällä pyritään pysäyttämään 
luontokato ja vuoteen 2050 mennessä luonnon 
tilaa saadaan parannettua.  Tällä hetkellä poliitik-

kojen tavoitteena on saada tämä kehys päätettyä 
Montrealin luontokokokusessa, joka pidetään tä-
män vuoden (2022) joulukuussa.   

Kesällä 2022 Valtioneuvosto on jättänyt la-
kiehdotuksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi. Tä-
män kirjoittamisen aikaan asia on vielä vireillä. 
Ehdotus uudeksi luonnonsuojelulaiksi antaa 
uusia työkaluja luontohaittojen minimoimiseen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa malminetsinnän 
kieltämistä kansallispuistoissa, tiettyjen luonto-
tyyppien suojelua ja vapaaehtoisen ekologisen 
kompensaation käyttöönottoa. ELY-keskuksen 
on määrä ylläpitää ja hallinnoida läpinäkyvää 
kompensaatiorekisteriä. Maanomistajilla on 
mahdollisuus myydä luontoarvoja rekisteriin käy-
tettäväksi hyvityksenä. Hallituksen esityksen mu-
kaan laki on tarkoitettu astuvan voimaan 1.6.2023. 
(HE 76/2022.) 

3.2 Miten jatkamme eteenpäin?
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Johan Rockströmin vetämä Stockholm Resilien-
ce Centre löysi yhteensä 9 erilaista planetaarista 
raja-arvoa  (kuva 4) ja aloitti selvittämistyön, joka 
selvittää miten paljon kulutamme maapallon 
resursseja kullakin sektorilla. Tämän kandidaa-
tintyön kannalta olennainen luontokato näkyy 
diagrammin osassa E/MSY (extinction per mil-
lion species per year), sukupuutot per miljoo-
na lajivuotta (Downing et al., 2019). Nykyinen 
sukupuuttovauhti on noin 100–1000 kertainen 
luonnolliseen taustasukupuuttoon verrattuna 
(Heikkilä, 2021). Selkeämmin asian voi sanoa näin: 
Maapallolla kuolee joka päivä 200 lajia sukupuut-
toon ja se on liikaa (Downing et al., 2019).

Kirjassaan ”Doughnut Economics: Seven 
Ways to Think Like a 21st-Century Economist” 
Kate Raworth jatkaa Stockholm Resilience Cent-
ren ajatusta esittelemällä ns. “donitsin” (kuva 
5). Raworthin donitsi kuvaa kahta rajaa, joiden 
sisälle meidän sovittaa kulutuksemme kunkin 
planeetan resurssin suhteen. Sisempi raja kertoo 
alarajan, että joka takaa ihmiskunnalle hyvän elä-
män. Ulompi raja määrittää planeetan kantoky-
vyn. Donitsin alueella pystymme elämään hyvin 
planeetan kantokyvyn rajoissa. (Raworth, 2017.)

3.3  Planeetan rajat – kohtuus kaikessa
Maapallon jäättömästä pinta-alasta noin 70 

% on ihmisen käytössä ja siitä noin 50 % ruoan-
tuotannossa (IPCC, 2019).  Kekseliäs ja sopeutuva 
ihminen on ottanut niin suuria alueita haltuun, 
että luonnontilaista on enää vaikea löytää. Ku-
vaava esimerkki tästä on se, mitä yhdysvaltalai-
nen  Victor Vescovo löysi sukeltaessaan maapal-
lon pohjalle, Mariaanien hautaan vuonna 2019. 
Siltä, 10928 metrin syvyydestä hän löysi 4 ihmi-
selle tuntematonta uutta lajia ja muovipussin 
(Gunia A, 2019). 

Suomen luonnonsuojelun yli 50-vuotiasta 
historiaa tarkastellessa huomaa, että suojelu-
toimet ovat kehittyneet progressiivisesti yksit-
täisten lajien suojelusta laajempaa ympäris-
tönsuojelua kohti. Tästä huolimatta luontokato 
etenee. Vastataksemme uhkaan tarvitsemme 
yhteiskuntamme hienosäädön sijaan laajempaa 
systeemistä muutosta. Tätä varten tarvitsemme 
ajattelutavan, kulttuurin ja paradigman muutok-
sen. Mielestäni nykyaikainen luonnonsuojelu ei 
ole enää ihmisen ja luonnon välistä nollasumma-
peliä. Sanoisin 2020-luvun luonnonsuojelun ajan 
hengeksi tai suojelufilosofiaksi ”kohtuuden”. On 
yleisesti hyväksyttyä käyttää maan antimia, mut-
ta kohtuullisesti.

YLITYS

ALITUS
ALITUSH

YV
ÄN

 ELÄMÄN RAJAT

PLA

NETA
ARINEN RAJA

“D
on

its
i” 

—

 re
sursseja riittää kaikille planeetan rajoissa

Kuva 5. Rayworthin donitsi osoittaa hyvä elämän rajat ja planeetan kantokyvyn  
(mukaillen Raworth, 2017.)
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4. Egologinen kompensaatio maksaa velkaa luonnolle

Viime luvussa peräänkuulutettiin systeemis-
tä muutosta luontokadon torjumisen sekä laa-
jempaa ja kokonaisvaltaisempaa otetta ympä-
ristönsuojeluun. Eräänlaisena ratkaisuna tähän 
ehdotetaan kokonaisheikentymättömyyden pe-
riaatetta tai luontopositiivisuutta.

Kokonaisheikentymättömyys (eng. No net Loss, 
NLL) on periaate, jossa hyvitetään kaikki ekolo-
giset haitat. Periaatteessa tämä toimii siten, että 
luonnon arvo mitataan ennen toimenpiteitä ja 
arvioidaan, paljonko luonnontilaista aluetta me-
netetään. Apuna tässä käytetään käsitettä nimel-
tä luontotyyppihehtaari. Jos luontotyyppihehtaa-
ri saa arvon ”1” on kyseessä täysin luonnontilainen 
hehtaari. Täysin tuhottu hehtaari saa arvon 0. Mi-
käli maa-alueen luontoarvoista on jäljellä puolet, 
luontotyyppihehtaari on 0,5. Luontotyyppiheh-
taaria käytetään luontohaittojen ja -hyvitysten 
laskemisessa ja sen yksikkö on luontotyyppiheh-
taari per hehtaari. (Moilanen, Kotiaho, & Ympäris-
töministeriö, 2017.)

Pyrittäessä kokonaisheikentymättömyteen, 
luonnolle aiheutettu vahinko korvataan täysi-
määräisesti kompensoimalla hävitetyt luontoar-
vot. Kun luontohaitat kompensoidaan siten, että 
luonto hyötyy lopulta, puhutaan ylikompensaa-
tiosta. Tämä on käännös englanninkielisestä ter-
mistä NPI (Net Positive Impact). Muita rinnakkai-
sia termejä NPI:lle on mm. ”Biodiversity Net Gain” 
tai ”Nature Positive”. Toisin sanoen, kokonaishen-
kentymättömyyden periaatteen mukaan toimit-
taessa velka luonnolle maksetaan takaisin, mut-
ta NPI:n periaatteilla toimittaessa se maksetaan 
korkoineen. Tässä tekstissä käytän NPI:stä termiä 
”luontopositiivisuus”. (Moilanen et al., 2017.)

Kokonaisheikentymättömyyden käsite ei ole ai-
van itsestään selvä. Luonnon täydellinen mal-
lintaminen, mittaaminen tai laskeminen on 
käytännössä mahdotonta. Jos kaikki lajit ja eli-
nympäristöt halutaan hyvittää haitta-alueelta 
sellaisenaan, lähtötiedot ovat lähtökohtaisesti 
epätarkat ja täydellinen hyvittäminen illuusio. 
Näin ollen myös luonnonolosuhteiden muutos-
ten ja haitan tarkka arvioiminen on myös mah-
dotonta. On sovittu, että tilaa kutsutaan koko-
naisheikentymättömäksi, jos se saavutetaan 
keskimäärin kaikille lajeille. Toisin sanoen koko-

naisheikentymättömyys saavutetaan, kun puolet 
lajeista kärsii ja puolet lajeista hyötyy. (Moilanen 
et al., 2017.)

Ekologisessa kompensaatiossa käsitellään kahta 
eri aluetta. Ensimmäisenä aluetta jonne luonto-
haitta aiheutuu ja toiseksi aluetta, jonne aiheu-
tuva haitta kompensoidaan. Näitä alueita kutsu-
taan haitta-alueeksi ja hyvitysalueeksi (Moilanen 
et al., 2017). On huomattavaa, että termistö saat-
taa vaihdella kontekstin mukaan. Esimerkiksi 
kuntakontekstissa tehty No Net Loss City -hanke 
käytti termejä kaava-alue ja ekologinen hyvitys-
kohde (JYU.Wisdom, 2022). Tässä työssä käytet-
tään Moilasen termistöä: haitta-alue ja hyvitys-
alue.   

Mielestäni tärkeimmät termit aiheen ymmärtä-
miseen ovat NNL (no net loss), luontopositiivisuus 
eli NPI (net positive impact) ja lievennyshierarkia 
(ks. 4.2.) Alan kirjallisuudessa, sanomalehdissä ja 
järjestöjen julkaisuissa aihepiiristä puhuttaessa 
saatetaan käyttää monenkirjavaa sanastoa.  Moi-
lasen ja Kotiahon tutkimuksissa käytetään laajal-
ti NNL:stä termiä ”kokonaisheikentymättömyys” 
(Moilanen et al., 2017). Ympäristöministeriö käyt-
tää laajemmin ”biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien toimivuuden säilyttämisestä” ter-
miä ”ekologinen kestävyys” (Ympäristöministeriö, 
2022). NPI:stä puhutaan termeillä ”nettopositiivi-
suus” tai ”luontopositiivisuus”. Sitra käyttää mo-
lempia (Sihvonen H. et al., 2022). Tutkimuksen ul-
kopuolella mm. konsulttiyhtiöiden raporteissa ja 
useiden järjestöjen viestinnässä käytetään usein 
termiä ”luontopositiivisuus”. Kansainvälisessä 
termistössä voi olla vielä enemmän varianssia, 
esimerkiksi UK:n ympäristönsuojelulaissa luonto-
positiivisuudesta puhutaan termillä ”biodiversity 
net gain” (BNG) (UK Public General Acts, 2022).
Julkaisussaan ”Ekologisen kompensaation mää-
rittämisen tärkeät operatiiviset päätökset” Koti-
aho on kutsunut periaatetta myös ”saastuttaja 
maksaa”-periaatteeksi (Moilanen et al., 2017).  

Termeistä puhuttaessa on huomattavaa, että pu-
huttaessa kokonaisheikentymättömyydestä, saa-
tetaan tarkoittaa yhtä janaa kaaviossa (ks. kuva 5) 
ja toisaalta voidaan puhua myös periaatteesta 
yleisemmin. Esimerkiksi: ”ennen emme välittä-
neet ympäristöhaitoista, mutta nykyään tavoitte-
lemme kokonaisheikentymättömyyttä.”

4.1 Kokonaisheikentymättömyyden teoria 
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Mielestäni termistön päällekkäisyys ja monimuotoisuus tekee ter-
meistä epäselviä. Tämä on ymmärrettävää, lyhyen historiansa vuok-
si se ei ole ehtinyt vielä kehittyä. Kaipaan kolmelle asialle kuvaavaa, 
kieliasultaan selkeää ja helposti lausuttavaa termiä:

 

1. Tarvitsemme kattotermin, jota voimme käyttää tarkastellessamme 
luontohaittojen hyvittämistä riippumatta siitä, että tavoitellaanko 
luontopositiivisuutta vai ei. Termin, joka kuvastaa koko ajatteluta-
paa paradigman tasolla.

2. Kokonaisheikentymättömyys on omalla tavallaan tieteellisen kau-
nis ja yksiselitteinen termi, mutta mielestäni se on kansan suuhun 
sopimaton. Joissakin yhteyksissä puhutaan kompensaatiosta ikään 
kuin koko periaatetta kuvaavana terminä. Silloin lievennyshierar-
kian portaat unohtuvat ja kuulijalle jää epäselväksi, puhutaanko 
kompensaatiosta osana hierarkiaa vai laajemmin menetelmästä 
puhuttaessa. Tarvitsemme koko kokonaisheikentymättömyyden 
periaatteelle sanan, joka kertoo saman asian vähemmillä tavuilla ja 
sointuisammin.

3. Ylikompensaatio-sanan ongelma on sen yleismaailmallisuus. Jos 
termin kuulee ensimmäistä kertaa ilman kontekstia, kuulijalle saat-
taa jäädä epäselväksi mitä kompensoidaan. Kuulija voi sekoittaa 
kompensaation myös CO2-kompensaatioon. Mikäli termistö ei ole 
kansantajuista ja helposti suuhun sopivaa, se saattaa heikentää 
termin valtavirtaistumista. Tästä syystä ehdotan, että luontohyötyjä 
tavoittelevasta periaatteesta käytetään termiä ”luontopositiivisuus”. 
Mielestäni ”luontopositiivisuus” luo selkeän ja oikeellisen mieliku-
via. Lisäksi se on helppo lausua ja sen voi helposti kuvitella lehtien 
otsikoihin. 
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Mikäli ihmistoiminnasta halutaan kokonaishei-
kentämätön tai luontopositiivinen, periaatteen 
on oltava kiinteä osa jo urakan suunnittelua. 
Luontoarvojen suojelemiseksi käytetään miti-
gaatio-, eli lievennyshierarkiaa. Lievennyshierar-
kia esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2002 
Natura 2000-verkoston suunnitelmien arviontiin 
keskittyneessä raportissa ”Assessment of plans 
and projects significantly affecting Natura 2000 
sites”.   Lievennyshierarkian toimenpiteiden jär-
jestys on vältä, minimoi, ennallista, kompensoi. 
(European Commission Environment Directora-
te-General., 2002.)

Luontopositiivisten periaatteiden mukaan 
rakennettava rakennushanke alkaa koko hank-
keen kyseenalaistamisesta. Mitä osia on raken-
nettava tavoitteen saavuttamiseksi ja mitkä voi 
välttää? Tällöin koko hankkeen lähtökohtia voi-
daan tarkastella kriittisesti ja mittarina käyte-
tään hankkeesta syntyviä luontohaittoja — mitkä 
luontohaitat ovat pakollisia ja mitkä voi välttää? 
Näiden pakollisten luontohaittojen löytymisen 
jälkeen kiinnitetään huomioita siihen, että miten 
pakollisia haittoja voidaan minimoida.

4.2  Lievennyshierarkia 

Rakennushankkeisiin voi kuulua paljon osia, 
jotka voidaan hankkeen valmistuttua ennallis-
taa alkuperäiseen tai alkuperäistä jäljittelevään 
kuntoon. Näin voidaan toimia esimerkiksi ra-
kentamisaikaisen työmaatien osalta. Hankkeen 
valmistuttua työmaatie voidaan purkaa, alue pa-
lauttaa alkuperäistä mukailevaan tilaan ja näin 
vähentää hankkeen luontohaittaa. On myös 
mahdollista, että hanke on tarkoitettu ylipäätään 
väliaikaiseksi. Esimerkiksi kaivoshankkeella voi 
olla toiminnalleen ympäristölupa määräajaksi ja 
toiminnan loputtua hankealue tulee ennallistaa. 

Välttämällä, minimoimalla ja ennallistamal-
la voidaan vähentää suuresti luonnolle koituvaa 
haittaa. Mutta ansiokkaastikaan tehty luonto-
haittojen lieventäminen ei kuitenkaan kata kaik-
kea luonnolle koituvaa haittaa. Tähän tarvitsem-
me ekologista kompensaatiota. Vasta sen kautta 
voimme maksaa kaiken velan ympäristölle. (Moi-
lanen et al., 2017.)

Kuva 6. Lievennyshierarkian osilla on madollista päästä luontopositiivisen 
puolelle (mukaillen Moilanen et al., 2017.)

Välttäminen

Minimointi

Ennallistaminen

Tämä osa on luontopositiivista
Kokonaisheikentymättömyys 
saavutetaan tällä rajalla

Ekologinen kompensaatio
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Luonnon kokonaisheikentymättömyys
(No Net Loss, NLL) kompensaatiolla hyvitetään kaikki ekologiset haitat täysimääräisesti. 

Ylikompensaatio 
(Net positive impact, NPI) = Luontopositiivisuus

Lisäisyys
Lisäisyys tarkoittaa sitä, että muodostuu aitoa luontohyötyä. Haittojen hyvitykseksi voi laskea vain 
alueita, jotka säästyvät luontohaitalta muiden toimenpiteiden takia. Muissa yhteyksissä suojelluksi 
suunnitellut alueet eivät tuo todellista lisähyötyä luonnolle.

Samanlaisena tai erilaisena hyvittäminen. 
Samanlaisena hyvittäminen tarkoittaa sitä, että hävitetty luontotyyppi hyvitetään samanlaisella 
luontotyypillä toisaalla. Erilaisena hyvittäminen tarkoittaa erilaisella luontotyypillä hyvittämistä, 
esimerkiksi suon korvaamista metsällä. Tämän määrittelyssä on tärkeä muistaa, että täysin saman-
laisena ei voi hyvittää. Samanlaisen ja erilaisen ero on aina kiinni mittaustarkkuudesta. 

Luontotyyppihehtaari
Luontotyyppihehtaari per hehtaari. Jos luontotyyppihehtaari saa arvon ”1” on kyseessä täysin luon-
nontilainen hehtaari ja täysin tuhottu hehtaari saa arvon 0. Mikäli maa-alue saa arvon 0,5, hehtaarin 
luontoarvoista on jäljellä puolet. Luontotyyppihehtaaria käytetään luontohaittojen ja -hyvitysten 
laskemisessa. 

Ennallistaminen
Ennallistaminen ja kunnostus on aktiivista ja pysyvää luontoarvojen palauttamista. Ennallistaminen 
on luontoarvoiltaan ja/tai kunnoltaan heikentyneiden alueiden luontoarvojen palauttamista.  

Kerroin
Kertoimia käytetään epävarmuustekijöiden huomioon ottamiseen ekologisen kompensaation las-
kemisessa. Kertoimia käytetään määrittämään pinta-ala, jolla hyvitystoimenpiteitä on toteutettava, 
jotta haittoja vastaava luontotyyppihehtaarimäärä hyvityksiä saadaan tuotettua. 

Heikentyminen
Haitta-alueen luontoarvojen heikentyminen. Heikennysten määrittämiseksi tarvitaan kolme muut-
tujaa luontotyypeittäin ja lajien elinympäristöittäin. Heikennettävien alueiden pinta-ala, heikennet-
tävien alueiden tila ennen heikennystä ja suorien ja epäsuorien heikennysten voimakkuus erikseen 
kullekin haitalle. Suoria heikennyksiä voi olla mm. pöly, melu, valo, lisääntynyt ihmisvaikutus, 
lisääntynyt liikenne, heikentynyt lajien elinympäristöjen kytkeytyneisyys jne. 

Taulukko 1. Keskeinen terminologia (Kujala et al., 2021).
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Suomessa uusi luonnonsuojelulaki astuu voi-
maan todennäköisesti kesällä 2023. Tämän 
kandidaatintyön kontekstissa tärkein muutos 
luonnonsuojelulakiin liittyy ekologista kompen-
saatiota koskevaan lukuun. Kuten yllä kerroin, 
ekologinen kompensaatio on lievennyshierarkian 
neljäs ja viimeinen taso (European Commission 
Environment Directorate-General., 2002). Ekolo-
gisella kompensaatiolla tarkoitetaan periaatetta, 
jonka mukaan luonnon monimuotoisuutta vau-
rioittavan toiminnan haittoja hyvitetään paranta-
malla heikentyneitä elinympäristöjä ja luomalla 
uusia toisaalla (Kujala et al., 2021). Kuten edellä 
lievennyshierarkiaa käsittelevässä kappaleessa 
peräänkuulutettiin, ekologinen kompensaatio 
on vasta viimesijainen vaihtoehto muiden luon-
tohaittojen vähentämisen jälkeen. Ekologinen 
kompensaatio tulee huomioida myös lisäisyys 
(Kujala et al., 2021). Lisäisyys tarkoittaa sitä, että 
muussa yhteydessä sovittuja tai velvoitettuja 
toimenpiteitä luonnon hyväksi ei saa laskea mu-
kaan ekologiseen kompensaatioon.

Useimmissa tapauksissa luonnolle aiheutuva 
haitta on pysyvä. Tästä syystä myös hyvityksen 
tulee olla pysyvä. Mikäli hyvitykset olisivat määrä-
aikaisia, ne lisäisivät koko prosessin epävarmuut-
ta, laskennassa tarvittavia kertoimia ja tekisivät 
haittojen ja hyvitysten tasapainon määrittämi-
sestä monimutkaisempaa. Jos kompensaatiot 
ovat pysyviä, koko prosessia voidaan pitää uskot-
tavampana ja kestävästi luontopositiivisena. (Ku-
jala et al., 2021.)

Monissa tapauksissa luontohaitat realisoi-
tuvat nopeasti, mutta hyödyt hitaasti. Prosessin 
hallitsemiseksi on tärkeää määritellä myös se 
aika, jolloin kokonaisheikentymättömyys halu-
taan saavuttaa. Kokonaisheikentymättömyyden 
tavoiteajaksi esitetään 20—50 vuotta, mutta ta-
voiteajajan nyrkkisäännöksi Kotiaho ehdottaa 30 
vuotta. Tämä 30 vuotta on tavallaan uskottavuu-
den ja realismin välinen kompromissi. Jos aika 
on paljon pidempi, tavoitetta ei voi pitää enää 
uskottavana ja jos aika on huomattavasti lyhy-
empi, kompensaatioon tarvittavat alueet kasva-
vat niin suuriksi, että sitä ei voi pitää enää realis-
tisena. Luonteeltaan luontoarvojen kehittyminen 
on melko hidasta ja luontoarvojen lisääntyminen 

jatkuu vielä 30 vuoden jälkeenkin. Jos kokonais-
heikentymättömyys saavutetaan 30 vuoden ku-
luttua, tämän jälkeen kehittyvät luontoarvot ovat 
luontopositiivista. Mikäli asiaa tarkasteltaisiin 
vain luontohyödyn näkökulmasta, silloin lyhy-
empi aika olisi ehdottomasti suositeltava. Tällöin 
luontoarvot nousevat parhaalle mahdolliselle ta-
solle ajan kuluessa. (Moilanen et al., 2017.)

Vaikka asia on uusi Suomessa, kansainvä-
lisiä esimerkkejä kompensaatiosta on jo lähes 
50 vuoden takaa. Saksan luonnonsuojelulaissa 
(Bundesnaturschutzgesetz, BNSG) asiaa on sää-
delty jo vuodesta 1976 lähtien, Ruotsissa 1998 al-
kaen. OECD:n mukaan vuonna 2013 ekologista 
kompensaatiota säänneltiin ainakin 56 valtiossa 
ja tällaista lainsäädäntöä valmisteltiin ainakin 13 
valtiossa. (HE 76/2022.)

Maankäyttöön ja sen suunnitteluun liittyy 
aina voimakkaasti sosiaalinen puoli. On tyypillis-
tä, että sekä heikennettävällä haitta-alueella kuin 
hyvitysalueellakin asuu ihmisiä. Asukkaiden mu-
kaan ottaminen kaavoitusprosessiin helpottaa 
luontohaittojen kompensoimista. No Net Loss 
City -hankkeen havaintojen perusteella asukkai-
den kokemat luontoarvot saattavat olla hyvin eri-
laisia luonnontieteellisiin luontoarvoihin verrat-
tuna. Asukkaat saattavat kokea erittäin tärkeäksi 
ekologisessa mielessä ns. tavanomaisen metsän 
ja vastustavat muutoksia, jotka he kokevat itse 
haitalliseksi ympäristölle. Tästä syystä on tärkeää 
viestiä selkeästi mitä lievennyshierarkia ja ekolo-
ginen kompensaatio tarkoittaa. Myös jo tehdyt 
toimenpiteet tulee muistaa kertoa asukkaille: 
millä tavalla kaavahankkeessa on jo vältetty ja lie-
vennetty luontohaittoja. Sekä haitta-alueen, että 
hyvitysalueen asukkaiden toiveet esimerkiksi 
virkistyskäytöstä tulee täyttää mahdollisuuksien 
rajoissa. Jos asukkaille muodostuu käsitys, että 
heidän äänensä tulee kuulluksi ja otetaan huo-
mioon suunnittelussa, No Net Loss City -hank-
keen tulosten perusteella he suhteutuvat kom-
pensaatiotoimiin usein positiivisesti. Mahdollinen 
virkistyskäyttö hyvitysalueella tulee ottaa kuiten-
kin huomioon edellä esitettyihin 15 kysymykseen 
vastattaessa. Asukkaille on hyvä myös muistaa 
viestittää kompensaation toteutumisesta ja seu-
rannasta avoimesti. (JYU.Wisdom, 2022.)

4.3 Ekologinen kompensaatio
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Periaatteessa ekologisen kompensaation määrit-
tely on helppoa. Lasketaan haitta-alueelle synty-
vä ekologinen haitta, tehdään toimenpiteet hai-
tan lieventämiseksi ja hyvitetään jäljelle jäänyt 
haitta toisaalla. Tähän liittyy kuinkin paljon han-
kalia tarkentavia kysymyksiä. Voiko haitta-alue 
olla mitä tahansa luontotyyppiä? Kuinka oikea 
kompensaatio lasketaan? Käykö mikä tahansa 
alue hyvitysalueeksi? Tässä luvussa pyrin vastaa-
maan tärkeimpiin kysymyksiin kompensaatiosta 
pääpiirteittäin. En kuitenkaan esitä esimerkiksi 
ekologisen kompensaation laskemisessa käytet-
täviä kertoimia ja kaavoja kuin havainnollistavalla 
tasolla. 

Ennen kompensaatiota on selvitettävä mitä 
kompensoidaan ja miten. Ympäristöministe-
riön julkaisussa ”Ekologisen kompensaation 
määrittämisen tärkeät operatiiviset päätökset” 
Moilanen ja Kotiaho kertovat, että luontohaitan 
määrittämiseksi on selvitettävä heikennettävien 
alueiden pinta-ala, heikennettävien alueiden 
tila ennen heikennystä sekä suorien ja epäsuo-
rien heikennysten voimakkuus erikseen kullekin 
haitalle.  Näitä suoria ja epäsuoria haittoja ovat 
mm. hankkeen suora jalanjälki, pöly, melu, valo, 
lisääntynyt ihmisvaikutus, lisääntynyt liikenne ja 
heikentynyt lajien elinympäristöjen kytkeytynei-
syys. Haitan laskeminen on hyötyjen laskemista 
suoraviivaisempaa ja helpompaa. (Moilanen, Ko-
tiaho, & Ympäristöministeriö, 2017.)

Kaikki alueet eivät harvinaisuutensa vuoksi 
ole sopivia haitta-alueeksi. Vasta jos haitta-alue 
on luontotyypiltään riittävän yleinen, voidaan 
harkita sen heikentämistä (Kujala et al., 2021).    
Luontotyyppien punaisen kirjan mukaan suo-
men luontotyypeistä 48 % on uhanalaisia (T Kon-
tula & Raunio, 2018). Lajitasolla Suomen lajeista 
uhanalaisia on 11,9 % (Hyvärinen, Juslén, Kemp-
painen, Uddström, & Liukko, 2019). 

Suomen ympäristökeskuksen raportin mu-
kaan on joukko lajeja ja luontotyyppejä, joita ei 
tule heikentää sillä näiden luontoarvoja ei voida 
kompensoida. Näitä ovat esimerkiksi jos:

• Luontotyyppi on ainutlaatuinen (rotkot, 
luolat)

• Luontotilan parantamiseen ei ole tunnet-
tuja tai tehokkaita menetelmiä (Itämeren 
meriajokasyhteisöt)

• Luontotyypin uhanalaisuus on ilmaston-
muutoksesta johtuvaa (esim. palsasuot)

• Monimutkaisen elämänkierron ja ympäris-
tönsä suhteen vaativat lajit (esim. muura-
haissinisiipi)

• Kotoperäiset uhanalaiset lajit, joita säily-
minen on riippuvaista Suomen toimista 
(esim. saimaannorppa) (Kujala et al., 2021). 

Mikäli haitta-alue on sellainen, että se on mah-
dollista kompensoida, asiaa eteenpäin viedessä 
siirrytään käyttämään lievennyshierarkiaa. Käy-
tännössä nyt on etsittävä vastauksen (noin) 15 ky-
symykseen, jotka on jaettu viiteen pääluokkaan 
(Moilanen et al., 2017). Seuraavan aukeaman tau-
lukossa esitetään näiden päätösten pääluokat, 
kysymykset ja mitä ne tarkoittavat

Taulukossa esitetyt päätökset vaikuttavat proses-
sin toteutettavuuteen, uskottavuuteen ja vaihto-
ehtoihin. Vastaukset vaikuttavat myös kompen-
saatiolaskennassa käytettäviin epävarmuuksiin 
ja käytettäviin kertoimiin. Suuremmat kertoimet 
vaativat suuremmat alueet kompensaatioon ja 
näin ollen vastaukset vaikuttavat suoraan myös 
kustannuksiin. (Moilanen et al., 2017.)

4.4  Miten kompensoidaan?
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Suojelu

Kun pyritään vähentämään luontotyyppiin, 
alueeseen tai lajiin kohdistuvia uhkia, alue saa-
tetaan suojella. Suojelu ei ole kompensaati-
otoimenpiteenä suositeltava, sillä se ei tuota 
konkreettista luontohyötyä. Tällöin suojeltavalla 
alueella on jo luontoarvoja, mutta niitä ei tuote-
ta todellisuudessa lisää. Kompensoiminen suo-
jelemalla aiheuttaa haitta-alueen luontotyypille 
tai lajille todellista haittaa, mutta niitä ei korvata 
missään — ainoastaan hyvitysalueella jätetään 
tuhoamatta. Tästä syystä suojelusta kompensaa-
tiona suositellaan käytettäväksi termiä hallittu 
heikentäminen.  Tällöin kokonaisheikentymättö-
myyttä ei voida saavuttaa. Kuten edellä kerrottiin, 
kompensaation on oltava aidosti lisäistä. Tilanne 
tulkitaan lisäiseksi, kun alueeseen kohdistuu 
selkeä uhka joita suojelu ehkäisee. Suojelu saat-
taa olla hyväksyttävä kompensaatiomenetelmä 
luontotyypeissä, joissa luontoarvojen palautta-
minen on muilla keinoin mahdotonta. (Kujala et 
al., 2021.)

Ennallistaminen ja kunnostus

Ennallistaminen ja kunnostus on aktiivista ja py-
syvää luontoarvojen palauttamista. Tällöin hyvi-
tyksen tavoitteena on parantaa populaation ko-
koa, elinympäristön pinta-alaa  tai luontotyypin 
esiintymän tilaa. Ennallistamalla saavutettavat 
luontohyödyt realisoituvat vasta vuosien tai vuo-
sikymmenien kuluttua ennallistamistoimista. 
Tällöin luontohyötyjen kertymiseen kohdistuu 
riskejä ja on vaara, että osa suunnitelluista hyö-
dyistä jää toteutumatta. Tässä on kuitenkin suur-
ta vaihtelua lajin, elinympäristön ja luontotyypin 
mukaan. Joissakin tapauksissa ympäristön luon-
toarvot palaavat nopeammin ja pienemmillä 
riskeillä. Yleissääntönä kuitenkin on: mitä enem-
män lähtötila poikkeaa luonnontilaisesta, sitä 
enemmän kunnostaminen ottaa aikaa ja sitä vai-
keampaa palauttaminen on. (Kujala et al., 2021.)

Jatkuva hoito

Jatkuva hoito on aktiivista luontoarvojen paran-
tamista ja se soveltuu kohteisiin, jonka luontoar-
vot heikkenevät ilman ihmisen hoitotoimenpi-
teitä. Näille luontotyypeille on tyypillistä se, että 
niitä ei voi hoitaa kertaluontoisesti tai säilyttää 
suojelemalla, vaan ilman ylläpitoa niiden luon-
toarvot heikkenevät ajan saatossa. Jatkuva hoito 
sopii kompensaatiomenetelmänä esimerkiksi 
perinnebiotooppien hoitoon. Useissa tapauksis-
sa tunnetaan toimivat ja tehokkaat hoitotoi-
menpiteet ja luontoarvoja saadaan kohennet-
tua nopeasti. Väliaikaisen luonteensa johdosta 
tämä hoitotoimenpide ei sovellu hyvin pysyvien 
haittojen kompensoimiseen. Jos jatkuvaa hoitoa 
käytetään pysyvien haittojen kompensoimiseen, 
hoidon pitkäaikainen jatkuminen tulee varmista. 
(Kujala et al., 2021.)

Yksilöiden siirrot ja ex situ -suojelu

Ex situ-suojelu tarkoittaa lajin säilyttämistä keino-
tekoisessa ympäristössä. Tämä voi tapahtua esi-
merkiksi viljelemällä laitoksessa, siemenpankissa 
tai kasvattamalla eläintarhassa. Yksilöiden siirrot 
tarkoittavat lajiyksilöiden siirtämistä toiseen kas-
vupaikkaan. Nämä tekniikat ovat hyödyllisiä eko-
logisen kompensaation kokonaisuudessa, mutta 
niitä ei voi käyttää yksin kompensaatiomene-
telmänä. Uhanalaisen lajin siirtämistä pois hei-
kennysalueelta ei voi laskea parannukseksi, sillä 
mitään muuta aluetta ei silloin paranneta. Yh-
distettynä ennallistamiseen ja kunnostamiseen 
yksilöiden siirtämisellä saadaan aikaan oikeaa 
luontohyötyä. (Kujala et al., 2021.)

Hyvitystä voidaan tehdä monella tavalla. Tässä kappaleessa esitellään tärkeimmät hyvitysalueen kom-
pensaatiomenetelmät. Yhden hyvitysalueen kompensaatiotoimissa voidaan käyttää seuraavista yhtä 
tai niiden yhdistelmää. Kompensaatioiden tuottamat hyvitykset tulee olla pysyviä silloin kun luonto-
haitat ovat pysyviä. 
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Tavoitteet
Lievennyshierarkian noudattamisen taso. 
Kuinka paljon projektissa vältetään, lievennetään ja ennallistetaan?

NNL määritelmä. 
Miten kyseisessä projektissa kokonaisheikentymättömyys määritellään?

NPI:n saavuttamisen taso. 
Miten paljon projektissa halutaan saavuttaa ylikompensaatiota?

Tila
Toteutusalue. 
Missä haitat tehdään ja missä hyvitykset tehdään?

Luonnonarvotuksen viitekehys. 
Missä viitekehykseen luontoarvoja verrataan. Esim. paikallisesti, kansallisesti vai globaalisti.

Aika
Pysyvyys. 
Onko heikennys pysyvä vai väliaikainen? Onko hyvitys pysyvä vai väliaikainen?

Arvioinnin aikaväli. 
Kuinka monen vuoden jälkeen kokonaisheikentymättömyys saavutetaan, esim 30 vuotta. 

Aikadiskonttaus. 
Menetelmä, jolla painotetaan pikaisesti tapahtuvia hyötyjä ja lasketaan kaukana tulevaisuudessa tapahtuvat 
hyödyt vähemmän arvokkaiksi. 

Biodiversiteetti
Mittaaminen
Päätetään biodiversiteetin luontopiirteet, jotka mittaamalla hyvitys määritellään. Lisäksi voidaan tarkentaa 
mittaanko esimerkiksi pinta-alaa vai yksilömääriä. 

Parempaan vaihto
Pyritäänkö luontotyyppi ennallistamaan alkuperäiseen vai pyritäänkö se ennallistamaan luonnonsuojelullisesti 
arvokkaampaan asuun. 

Toimenpiteet
Lisäisyys
Lisäisyys tarkoittaa sitä, että muodostuu aitoa luontohyötyä. Muissa yhteyksissä suojelluksi suunnitellut alueet 
eivät tuo todellista lisähyötyä luonnolle. 

Ennallistamishyvityksen ominaispiirteet
Mitä ennallistamisessa tapahtuu konkreettiseesti ja mitä riskejä siihen liittyy?

Suojeluhyvityksen ominaispiirteet
Mitä suojelussa tapahtuu konkreettiseesti ja mitä riskejä siihen liittyy?

Suojeluhyvityksen taustatrendioletus
Kuinka paljon elinympäristön kunnon oletetaan huonontuvan trendin mukaan ja paljonko suojelutoimenpiteet 
pelastavat verrattuna siihen, että mitään ei tehdä. 

Haittojen ja hyötyjen vuotaminen
Kuinka paljon hyödyistä vuotaa suojelemattomalle alueelle. esim. metsäalueen suojeleminen siirtyy hakkuiksi 
toisaalle. 

Taulukko 2. Ekologiden kompensaation edistämiseksi tehtävät kysymykset (Moilanen et al., 2017).
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Ympäristönsuojelussa on tapahtunut paljon vii-
meisen 50 vuoden aikana paljon. Olin jo selkeäs-
ti aikuinen, kun Al Gore toi ilmastonmuutoksen 
valtavirtaan elokuvallaan ”An Inconvenient Truth 
– Epämiellyttävä totuus.” Monille opiskelutove-
reilleni ilmastonmuutos on ollut itsestäänsel-
vyys koko elämänsä ajan. Ilmastonmuutos on 
valtava uhka olemassaolollemme ja sen takia 
elämä maapallolla voi loppua sellaisena, kun sen 
tunnemme. Ilmastonmuutoksen kanssa voi tör-
mätä osin aiheelliseen kysymykseen, mitä väliä 
on meidän päästöillämme, kun suuret kaukana 
sijaitsevat valtiot aiheuttavat valtaosan päästöis-
tä? Jotkut saattavat olla haluttomia tekemään 
leikkauksia omaan elämänlaatuun. Oletan, että 
tämä johtuu osittain siitä, että yhteinen ilmake-
hämme reagoi hitaasti muutoksiin ja voimak-
kaatkaan ilmastotoimet eivät näy heti kokonai-
suudessa. Luontokadon kanssa on toisin. 

Toimet luontokadon torjumiseksi näkyvät 
kaikissa mittakaavoissa, myös perhosten mää-
rässä perinnemaisemassa. Voisi kuvitella, että 
ihmiset on helppo puhua vähentämään haittaa 
ympäristöllemme, kun monesti tulos näkyy ik-
kunasta. Ympäristötoimissa on tärkeää osata pe-
rustella tehtävät toimet lempeästi ja olla alialiar-
vioimatta ihmisiä. Oman kokemukseni mukaan 
ihmiset ovat hyvinkin halukkaita ympäristötoi-
miin, kun hyöty tulee omalle yhteisölle ja keinot 
perustuvat tutkittuun tietoon. Mutta ihmiset 
eivät pidä ylhäältä alaspäin tulevasta sääntelys-
tä. Tästä syystä monimutkaiset asiat on osattava 
kertoa kansantajuisesti ja loogisesti. 

5.  Pohdintaa ja johtopäätökset

5. 1  Maisema-arkkitehtuuri ja luontopositiivisuus

Mielestäni on erittäin hyvä, että EU ja YK ovat 
nostaneet monimuotoisuuden torjumisen prio-
riteettilistalla korkealle. Tässä piilee kuitenkin se 
vaara, että jos ympäristökriisien todellista tilaa ja 
luontokadon torjumisen hyötyjä ei osata viestiä 
suomalaisille oikein, ihmiset vastustavat kaikkia 
toimia jo ennakkoon. Syksyllä 2022 mediassa on 
ollut paljon uutisia EU:n biodiversiteettistrate-
giaan liittyneestä ennallistamisasetuksesta. En 
henkilökohtaisesti ajattele, että valmistelu teh-
tiin moitteettomasti, mutta olen hieman huoles-
tunut siitä, miten jotkut etujärjestöt tai puolueet 
ottivat ennallistamisasetuksen vastaan omassa 
viestinnässään. 

Nykyinen hyvinvointimme on rakennettu 
velalla, joka on nostettu yhteisestä ympäristös-
tämme. On tietenkin ymmärrettävää, että kun 
sukupolvia kestäneestä luonnonvarojen ylikäyt-
tämisestä on luovuttava, se ei käy ongelmitta. On 
täysin epärealistista edes toivoa sellaista. Mutta 
uskon, että läpinäkyvällä, rehellisellä ja taidok-
kaalla viestinnällä ongelmien kulmia saadaan 
pehmennettyä. Tämän onnistumien on viestin-
nän ammattilaisten haaste ja tehtävä. Yhdessä 
voimme ratkaista ongelmat — myös yhdessä 
muiden ammattilaisten kanssa. 
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Ajattelen, että pelkästään luontotyyppihehtaa-
rin käsitteen ymmärtäminen on arvokasta tietoa 
maisema-arkkitehdille. On arvokasta ymmärtää, 
että haittoja voidaan laskea, arvioida ja korvata. On 
tärkeä ymmärtää, että kaikki luontotyypit eivät ole 
saman arvoisia. Harvinaiset on harvinaisia ja jotkut 
ovat korvaamattomia — niitä ei pidä häiritä. Erityi-
sesti ajattelen, että lieventämishierarkian ymmär-
täminen antaa maisema-arkkitehdille mahdolli-
suuden toimia luonnon kaksoisagenttina. 

Vaikka maisema-arkkitehdin toimeksiantoon ei 
kuuluisi millään tavalla ekologisten vahinkojen 
välttäminen, suunnittelijalla on vastuu omasta 
työstään. Tällöin suunnittelutyön ohella on mah-
dollista käyttää lieventämishierarkiaa mahdol-
lisuuksien mukaan. Voiko pihasuunnitelmassa 
luontohaittaa välttää kokonaan? Miten asema-
kaavassa voi minimoidaan haitat? Voiko tuuli-
voimapuiston jälkiä entisöidä? Mahtaisiko tilaaja 
arvostaa brändihyötyä niin paljon, että olisi kiin-
nostunut rakennusurakan ekologisesta kom-
pensoimisesta? Olen varma, että ajattelumallin 
omaksuminen saa huomaamaan tilanteita, jossa 
on olemassa elämää säästävä vaihtoehto. 

Moneen muuhun ammattialaan verrattuna 
suomalaisen maisema-arkkitehtuurin historia on 
lyhyt ja ammattikunnan identiteetti on vielä mo-
nella tavalla muotoutumassa. Tämä kandidaa-
tintyö henkilökohtaisena tausta-ajauksena on 
se, että haluaisin kaikkien maisema-arkkitehtien 
ottavan luontokadon torjumisen työnsä perus-
periaatteeksi. Mielestäni tämä on sekä tärkeää, 
että hyödyllistä ammattikunnallemme. Seuraa-
valla aukeamalla esitän pääkohdat, miksi se on 
tärkeää. 
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Maisema-arkkitehtuurin monialaisen luonteen vuoksi maisema-arkkitehdeilla on pal-

jon vaikutusvaltaa uusien suunnitteluperiaatteiden käyttöönotossa.

Maisema-arkkitehtuurin kentällä olen kokenut muuttumattomaksi sen, että maise-
ma-arkkitehtuuri toimii luonnonprosessien, ihmistoiminnan ja tekniikan rajapinnalla. 
Maisema-arkkitehdit voivat toimia hyvin eri mittakaavaisissa töissä ja luontohaittaa voi 
välittää niin detaljisuunnittelussa kuin tuulivoimahankkeissakin. Maisema-arkkitehdit 
toimivat monialaisesti eri rajapinnoilla ja eri alojen välillä. Näin meillä on hyvä mahdolli-
suudet saavuttaa ja sisäistää muiden ammattikuntien ratkaisuja ja tutkittua tietoa. Tästä 
saattaa olla laajemmin hyötyä ammattikunnallemme niin alueiden käytön suunnittelus-
sa kuin luonnon prosessien ymmärtämisessäkin. 

Monialaisen luonteen vuoksi maisema-arkkitehdit saattavat olla muita asiantuntijoita 
kiinteämmin ja kokonaisvaltaisemmin osa suunnitteluprosessia. Vaikka luontoasiantun-
tijoilla on varmasti kattavammat ja syvällisemmät tiedot esimerkiksi lajien tai elinympä-
ristöjen hyvinvoinnin tilasta tai tarpeista, maisema-arkkitehdeilla voi suunnittelijana olla 
suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa projektin kulkuun. Käsitykseni mukaan tällä het-
kellä ei ole poikkeuksellista, että asiantuntija määrittää esimerkiksi suojeltujen direktii-
vilajien elinympäristöt ja tilaaja käyttää tietoa poissulkumenetelmällä — kaikki muu on 
mahdollista rakentaa. Mikäli projektissa kiinteästi mukana oleva maisema-arkkitehti ym-
märtää periaatteet, joilla luontohaitta muodostuu, hänen on mahdollista ohjata suunnit-
telua siten, että luontohaitta jää mahdollisesti pienemmäksi, vaikka hankkeessa ei olisi vi-
rallisesti sitouduttu luontohaittojen kompensoimiseen. Maisema-arkkitehdeilla on hyvät 

mahdollisuudet vaikuttaa luontohaitan minimoimiseksi tai kompensoimiseksi. 

Luontokadon torjuminen tuo rahaa yritykselle

Yrityksille korkeatasoisten ympäristöstandardien ylläpitäminen ja noudattaminen saattaa 
olla kannattava strategia menestyä markkinoilla. Bryssel-efektin mukaisesti useat suuret 
yritykset mukautuvat tiukimpaan säätelyyn ja määräävät markkinoiden standardin. Ei ole 
kuin ajan kysymys, että luontokatoon liittyvän säätelyn standardit tulevat myös maise-
ma-arkkitehtien tarjouspyyntöihin. Silloin maisema-arkkitehti, joka ymmärtää luontoka-
don torjumisen periaatteet ja tuntee sääntelyn pelisäännöt, saattaa saada suuren mark-
kinahyödyn edustamalleen yritykselle. 
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Laki ja moraali velvoittaa

Emme suunnittele ympäristöä vain aikalaisillemme vaan myös tuleville sukupolville. Tu-
levaisuuden suunnittelijat näkevät aikamme yhtenä kerroksena kokonaisuudessa ja ar-
vioivat tekojamme sen perusteella mitä olemme jättäneen jälkeemme. On inhimillisesti 
oikein, että säilytämme maiseman tärkeät ominaispiireet lajistoineen. Myös perustusla-
kimme velvoittaa meidät pitämään huolta ympäristöstä ja monimuotoisuudesta: kaikil-
la on vastuu ympäristöstä, sen huomioiminen on velvollisuus. Oman moraalikäsitykseni 
mukaan meillä, jolla on tieto ja vaikutusmahdollisuudet, on muita suurempi velvollisuus 
huolehtia ympäristöstä. Tässä kontekstissa tarkoitan sitä, että maisema-arkkitehdeillä on 
mahdollisuus oppia luontokadon torjumisesta ja mahdollisuus vaikuttaa omaan suun-
nittelutyöhönsä. Näin ollen maisema-arkkitehdeilla myös moraalinen velvollisuus ottaa 

luontokadon torjuminen työkalupakkiin. 

Uskon, että yleinen tietoisuus luontohaitoista kasvaa ja luontohaittojen estäminen 

tulee tärkeäksi suunnitteluperiaatteeksi. Se vaikuttaa jokaisen maisema-arkkitehdin 

työhön. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana hiilen kierrosta puhuminen on valtavirtaistunut me-
diassa, yritysten visioissa ja ihmisten arkikielessä. Tällä hetkellä jokaisen maisema-ark-
kitehdin ammattitaitoon kuuluu ymmärtää perusasiat hiilenkierrosta. Uskon, että luon-
topositiivisuus tulee samalla tavalla arkikieleen ja kiinteäksi osaksi ammattikuntamme 
työnkuvaa. Voi olla, että silloin asiaa ei kutsuta ”luontopositiivisuudeksi”, mutta samaa 
asiaa sillä tarkoitetaan: luontohaittojen vastuullista ylikompensoimista. Tällöin on kaik-
kien maisema-arkkitehtien etu hankkia riittävä perustieto asiasta etujoukossa. 

Kuten kappaleessa 2.3 esitettiin, EU:n biodiversiteettistrategia laitetaan käytäntöön 
jäsenvaltioissa. Tämä tulee vaikuttamaan paikalliseen kansalliseen lainsäädäntöön ja li-
sää luonnon monimuotoisuuteen liittyvää säätelyä, jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa. Välitän, 
että tulevaisuudessa biodiversiteetin laajempi huomioon ottaminen näkyy mediassa, ylei-
sissä asenteissa ja mm. yritysten viestinnässä. Tämän lisäksi se näkyy nykyistä laajemmin 

laissa ja asetuksissa, virkamiesten ja poliitikkojen arkipäisässä ja valtion talousarviossa.  
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On yö. 

Tämä kandidaatintyö on valmis ja avautui mahdollisuus kirjoittaa lyhyet loppusanat. Tai oikeas-
taan avautui mahdollisuus kirjoittaa loppusanat uudestaan, päivän poliittinen uutispommi pitää siitä 
huolen. 

Noin 12 tuntia sitten kuulin, että valtioneuvoston erimielisyyksien vuoksi on todennäköistä, että 
uusi luonnonsuojelulaki ei mene äänestyksessä läpi. Tässä kandidaatintyössä ahkerasti siteerattu HE 
76/2022 voi siis jäädä pelkäksi valmisteluksi. Hallituspuolue vaihtoi yllättäen mielipidettään ja asettuu 
opposition rinnalle äänestyksessä. Sanomalehdet selittävät tapahtunutta vaalipelillä ja kehnoilla kan-
natusluvuilla — räväkkä peliliike voi saada sopivat äänestäjät uurnille. 

Täytyy myöntää, että harmittaa. Harmittaa tämän kandidaatintyön takia. Se mitä parhaan taitoni 
mukaan pidin todennäköisenä voi jäädä toteutumatta tai muuttua olennaisilta osin. Harmittaa myös 
itseni vuoksi. Otan asian aika henkilökohtaisesti, hallituksen esitys tuli luettua aivan liian tarkasti suh-
teutettuna syksyllä käytettävissäni olleeseen aikaan. Ja ennen kaikkea harmittaa Suomen luonnon 
puolesta. Mielestäni meillä ei olisi varaa tällaiseen. 

Mitä muistan tästä syksystä 10 vuoden kuluttua? Varmasti muistan luonnonsuojelulain kariutumi-
sen näin dramaattisesti 36 h ennen palautusta. Mutta entä sen lisäksi? Ensimmäiseksi, tämän syksyn 
aikana koin oivalluksen lievennyshierarkian kanssa. Ymmärsin sen syvemmin, tajusin mitä taulukon 
takana saattaa olla. Luulen, että voin soveltaa sitä monessa asiassa elämäni aikana. Toiseksi nyt tiedän 
tarkasti mistä haen tietoa mikäli eteeni tulee hanke joka tavoittelee luontopositiivisuutta. 

Luonnonsuojelulain suhteen tilanne on vielä auki, poliitikot tekevät työtään. Niin täytyy minunkin 
jatkaa omaani. Kuukauden kuluttua palaan saman aihepiirin äärelle ja kirjoitan diplomityöni. Teen sen 
kuten Jyrki Kataisen hallitus otsikoi 10 vuotta sitten: ”Luonnon puolesta ihmisen hyväksi”.  Sillä tiellä on 
hyvä jatkaa ja siksi minusta tulee maisema-arkkitehti. 

Antti Hannula

30.11.2022

5.2 Loppusanat
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